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TEMAT: WRAŻLIWOŚĆ NA TO CO ŚWIĘTE. 

Dziś zajmiemy się 2 przykazaniem Dekalogu. Temat w podręczniku: 23. Wrażliwość 

na to, co święte. Przeczytajcie fragment biblijny oraz treść podręcznika i katechizmu. 

Dołączam także prezentację. 

https://www.youtube.com/watch?v=TSuFB9Y3MFE 

 

Wj 20, 7: Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż 

Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. 

Kpł 19, 12: Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to 

zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan! 

Art. 2 

O drugim przykazaniu Dekalogu 

200. Czego zakazuje Bóg przez drugie przykazanie Dekalogu: Nie będziesz brał 

imienia Boga twego nadaremno? 

Przez drugie przykazanie Dekalogu: Nie będziesz brał imienia Boga twego 

nadaremno, Bóg zakazuje wszelkiej zniewagi swego imienia. 

201. Kto się dopuszcza tej zniewagi? 

Tej zniewagi dopuszczają się ci, którzy imię Boże wymawiają bez słusznej 

przyczyny i należytej czci, albo łamią śluby, które złożyli, albo składają przysięgi 

fałszywe, zuchwałe i niesprawiedliwe, a zwłaszcza ci, którzy wymawiają 

bluźnierstwa. 

202. Czy nam nie wolno brać nadaremno także imion świętych Pańskich? 

Nie wolno nam brać nadaremno także imion świętych Pańskich, a zwłaszcza 

Najświętszej Maryi Panny, a to dla tej samej przyczyny, dla której winniśmy ich czcić. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TSuFB9Y3MFE


KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

Drugie przykazanie 

KKK 2142 Drugie przykazanie nakazuje szanować imię Pańskie. Podobnie 

jak pierwsze, uwypukla cnotę religijności i określa bardziej szczegółowo nasze 

posługiwanie się słowem w sprawach świętych. 

KKK 2143 Wśród wszystkich słów Objawienia jest jedno szczególne, które 

jest objawieniem Jego imienia. Bóg powierza swoje imię tym, którzy w Niego 

wierzą; objawia się im w swoim osobowym misterium. Dar imienia jest znakiem 

zaufania i zażyłości. "Imię Pańskie jest święte". Dlatego więc człowiek nie może 

go nadużywać. Powinien pamiętać o imieniu Bożym w ciszy miłującej adoracji 

(Por. Za 2, 17). Powinien używać go tylko po to, by je błogosławić, wychwalać i 

uwielbiać (Por. Ps 29, 2; 96, 2; 113, 1-2). 

KKK 2144 Szacunek dla imienia Bożego wyraża to, co należy się misterium 

samego Boga i całej rzeczywistości sakralnej, którą ono przywołuje. Wrażliwość na 

to, co święte, uwypukla cnotę religijności. 

Czy odczucia bojaźni i tego, co święte, są uczuciami chrześcijańskimi czy 

też nie? Nikt w sposób rozsądny nie może o tym wątpić. Są to odczucia, które 

moglibyśmy mieć i to w wielkim stopniu, jeśli posiadalibyśmy widzenie Boga 

najwyższego. Możemy je mieć, jeśli "uświadomimy" sobie Jego obecność. O ile 

wierzymy, że On jest obecny, powinniśmy je posiadać. Jeśli ich nie posiadamy, to 

dlatego że nie uświadamiamy sobie, nie wierzymy, że On jest obecny (J. H. 

Newman, Parochial and plain sermons, 5, 2). 

KKK 2145 Wierzący powinien świadczyć o imieniu Pańskim, odważnie 

wyznając swoją wiarę (Por. Mt 10, 32; 1 Tm 6, 12). Przepowiadanie i katecheza 

powinny być przeniknięte adoracją i szacunkiem dla imienia Pana naszego, Jezusa 

Chrystusa. 

KKK 2146 Drugie przykazanie zabrania nadużywania imienia Bożego, to 

znaczy wszelkiego nieodpowiedniego używania imienia Boga, Jezusa Chrystusa, 

Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych. 

KKK 2147 Przyrzeczenia dawane innym w imię Boże angażują cześć, 

wierność, prawdomówność i autorytet Boga. Powinny one być dotrzymywane w 

duchu sprawiedliwości. Niewierność przyrzeczeniom jest nadużyciem imienia 

Bożego i w pewnym sensie czynieniem Boga kłamcą (Por. 1 J 1, 10). 



KKK 2148 Bluźnierstwo sprzeciwia się bezpośrednio drugiemu przykazaniu. 

Polega ono na wypowiadaniu przeciw Bogu – wewnętrznie lub zewnętrznie – słów 

nienawiści, wyrzutów, wyzwań, na mówieniu źle o Bogu, na braku szacunku 

względem Niego w słowach, na nadużywaniu imienia Bożego. Św. Jakub piętnuje 

tych, którzy "bluźnią zaszczytnemu Imieniu (Jezusa), które wypowiedziano nad 

(nimi)" (Jk 2, 7). Zakaz bluźnierstwa rozciąga się także na słowa przeciw 

Kościołowi Chrystusa, świętym lub rzeczom świętym. Bluźniercze jest również 

nadużywanie imienia Bożego w celu zatajenia zbrodniczych praktyk, zniewalania 

narodów, torturowania lub wydawania na śmierć. Nadużywanie imienia Bożego w 

celu popełnienia zbrodni powoduje odrzucanie religii. 

Bluźnierstwo sprzeciwia się szacunkowi należnemu Bogu i Jego świętemu 

imieniu. Ze swej natury jest grzechem ciężkim (Por. KPK, kan. 1369). 

KKK 2149 Przekleństwa posługujące się imieniem Boga bez intencji 

bluźnierstwa są brakiem szacunku wobec Pana. Drugie przykazanie zabrania także 

magicznego używania imienia Bożego. 

Tam jest wielkie imię Jego, gdzie nazywają Go zgodnie z wielkością Jego 

majestatu... Tam jest święte imię Boże... gdzie wzywają Go ze czcią i bojaźnią, by 

Go nie obrazić (Św. Augustyn, De sermone Domini in monte, 2, 45, 19: PL 34, 

1278). 

Imię Pańskie wzywane nadaremnie 

KKK 2150 Drugie przykazanie zakazuje krzywoprzysięstwa. Przysięgać lub 

uroczyście przyrzekać oznacza wzywać Boga na świadka tego, co się twierdzi. 

Oznacza odwoływanie się do prawdomówności Bożej jako do rękojmi swojej 

własnej prawdomówności. Przysięga angażuje imię Pańskie. "Będziesz się bał 

Pana, Boga swego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał" (Pwt 6, I 

3). 

KKK 2151 Potępienie krzywoprzysięstwa jest obowiązkiem wobec Boga. 

Bóg – jako Stwórca i Pan – jest normą wszelkiej prawdy. Słowo ludzkie jest albo w 

zgodzie, albo w sprzeczności z Bogiem, który jest samą Prawdą. Przysięga, jeżeli 

jest wiarygodna i prawomocna, ukazuje odniesienie słowa ludzkiego do prawdy 

Bożej. Krzywoprzysięstwo wzywa Boga, by był świadkiem kłamstwa. 

KKK 2152 Wiarołomcą jest ten, kto pod przysięgą składa obietnicę, której 

nie ma zamiaru dotrzymać, lub ten, kto złożywszy pod przysięgą obietnicę, nie 

dotrzymuje słowa. Wiarołomstwo jest poważnym brakiem szacunku względem 



Pana wszelkiego słowa. Zobowiązanie się pod przysięgą do dokonania złego czynu 

sprzeciwia się świętości imienia Bożego. 

KKK 2153 Jezus przypomniał drugie przykazanie w Kazaniu na Górze: 

"Słyszeliście... że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz 

dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie... 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi" 

(Mt 5, 33-34. 37) (Por. Jk 5, 12). Jezus uczy, że każda przysięga zawiera 

odniesienie do Boga i że obecność Boga oraz Jego prawdy powinna być czczona w 

każdym słowie. Powściągliwość w powoływaniu się na Boga w mowie jest 

znakiem wielkiego szacunku dla Jego obecności, zaświadczanej lub podważanej w 

każdym naszym stwierdzeniu. 

KKK 2154 Powołując się na św. Pawła (Por. 2 Kor 1, 23; Ga 1, 20), tradycja 

Kościoła przejęła rozumienie słów Jezusa jako nie sprzeciwiających się przysiędze, 

jeśli składa się ją z ważnego i słusznego powodu (np. w sądzie). "Przysięga, to jest 

wezwanie imienia Bożego na świadka prawdy, może być składana tylko zgodnie z 

prawdą, rozwagą i sprawiedliwością" (KPK, kan. 1199, § 1). 

KKK 2155 Świętość imienia Bożego wymaga, by nie używać go do błahych 

spraw i nie składać przysięgi w sytuacjach, w których mogłoby to być 

interpretowane jako aprobowanie władzy, która by się tego niesłusznie domagała. 

Można odmówić złożenia przysięgi, jeżeli domaga się jej nielegalna władza 

świecka. Należy odmówić, gdy żąda się jej w celach przeciwnych godności osób 

lub komunii Kościoła. 

 


